
E-mail: cuide dessa ferramenta para não perder clientes 
   
Aumenta a cada ano o número de consumidores que usam meios eletrônicos para pedir 
informação, fazer sugestões ou se queixar às empresas de quem adquiriram produtos ou 
serviços. 
  
   
Os brasileiros adoram a web – passamos mais horas na internet do que franceses, japoneses e 
norte-americanos, segundo pesquisa recente da Nielsen NetRatings. Mas não estamos 
interessados só em músicas ou games. Aumenta a cada ano o número de consumidores que 
usam meios eletrônicos para pedir informação, fazer sugestões ou se queixar às empresas de 
quem adquiriram produtos ou serviços.  
 
As estatísticas dos SACs – serviços de atendimento ao consumidor evidenciam essa 
preferência. Na companhia de alimentos Perdigão, o salto foi de 128,5% – as manifestações 
recebidas via internet subiram de 1,4 mil para 3,2 mil, entre 2004 e 2005, de acordo com a 
revista Consumidor Moderno (novembro/2005). Até nas instituições bancárias a web está 
mudando hábitos arraigados. No mesmo período, o SAC da Caixa Econômica Federal registrou 
uma diferença extraordinária no volume de mensagens eletrônicas – 647 %.  
 
As empresas têm se esforçado para aumentar a qualidade do atendimento utilizando vários 
meios – cursos e treinamentos, modelos de gestão com foco no cliente e sofisticados 
dispositivos de tecnologia da informação, recursos que movimentam uma lucrativa “indústria 
de atendimento ao consumidor”. O resultado é um saudável amadurecimento das relações de 
consumo, e, como em qualquer relacionamento, o convívio de boas e más experiências. 
 
Recentemente, perguntei à empresa responsável pelo abastecimento de água do meu prédio 
como transformar a conta-condomínio em contas individualizadas, que permitem a cada 
condômino pagar o correspondente ao seu próprio consumo de água. Optei pelo site, porque 
acreditava ser o caminho mais fácil. A dificuldade começou com a impossibilidade de fazer a 
pergunta – não havia campo para esse assunto. Depois de penosas tentativas, caí na “agência 
virtual”, que me permitiu contatar o ombudsman. Não era o caminho correto, mas era o único. 
A promessa de resposta no prazo de três dias, gerada automaticamente, não foi cumprida em 
momento algum.  
 
Telefonei para o 0800 e consegui contato em relativamente pouco tempo. A frustração veio da 
atendente, orientada a dizer o que a empresa faz – o que é certo – e não o que ela não faz – o 
que nem sempre é correto. Individualizar contas, como fiquei sabendo, não é responsabilidade 
da empresa abastecedora. Mas, para ouvir esta simples frase, precisei insistir. Afinal, uma 
coisa é receber a informação de que essa empresa se responsabiliza unicamente por um 
medidor para cada edifício. Outra, é ser informada de que a instalação de um medidor para 
cada condômino é serviço terceirizado e independe de autorização ou de qualquer 
procedimento da empresa abastecedora. Ou seja, eu já podia levar o assunto à assembléia de 
condôminos, com segurança.  
 
Algumas conclusões do episódio: 
 
1. O modelo do site revela o desejo de não abrir um campo para questões fora dos temas 
previamente selecionados. Entendo que abrir o leque de opções quando se lida com milhões de 
consumidores exigiria da empresa um grande esforço administrativo. Entendo, também, que 
as opções dadas representam os problemas mais comuns. Contudo, quem coloca no ar um 
site, especialmente uma empresa de serviço essencial, não pode negar ao visitante/cliente 
uma pergunta não prevista no esquema. Quem se coloca à disposição para atender, não pode 
limitar o diálogo. 
 
2. Informações “não previstas” têm sua utilidade. Os SACs são canais privilegiados para a 
empresa “conhecer”, “entender” o consumidor e suas expectativas ou necessidades. Muitas 
vezes, eles propiciam informações que pesquisas custosas não identificam, ou identificam sem 
tanta confiabilidade.  



A satisfação do cliente, ou suas opiniões, solicitadas com dia e hora marcados, não são as 
mesmas das transmitidas espontaneamente, quando os usuários tomam a iniciativa de 
interagir. Empresa que “enquadra” o cliente e impede a sua livre manifestação mostra uma 
face rígida e antipática.  
 
3. Não responder a e-mails é falta grave. Seja por excesso de demanda, seja por não acolher 
perguntas “desenquadradas”, a empresa tem obrigação de responder ou deve redirecionar o 
consumidor. 
 
O mito das multinacionais  
 
SACs despreparados ou pouco eficientes não existem só no Brasil. Ganhei um produto de 
limpeza para o corpo (moisturizing body cleanser), comercializado por uma marca 
mundialmente famosa. Com dúvidas sobre o modo de usar, procurei a informação na 
embalagem. Primeira surpresa: o texto só enaltecia as qualidades e os efeitos prometidos. 
Sem um importador responsável a quem me dirigir (o presente viera na bagagem de uma 
amiga recém-chegada do exterior), resolvi contatar o SAC. Segunda surpresa – a embalagem 
só trazia o endereço da matriz, em Nova York. Localizei-o pelo site da empresa, mas chegar ao 
atendente “certo” e receber a mensagem solicitada foi trabalhoso: quatro e-mails em nove 
dias. Esse episódio também merece algumas considerações: 
 
1. Empresas que vendem no mercado global deveriam “ouvir” seus clientes fora do país-sede – 
mas eles são barrados na web. O site dessa sofisticada rede de moda e beleza, por exemplo, é 
pouco amigável para “forasteiros” – não inclui campo para consumidores fora dos Estados 
Unidos.  
 
2. Omitir na embalagem informações básicas, como endereço do SAC, é uma falha 
surpreendente para redes de grande porte e alto investimento na marca. Seja em que 
mercado for, com ou sem obrigação legal, facilitar o contato é uma atitude que toda 
organização deveria se propor a cumprir. É uma questão de transparência e respeito ao 
consumidor.  
 
3. Atendentes cansados, desinteressados, ou mal treinados acabam criando grandes 
problemas para o relacionamento empresa/consumidor. Respondendo ao terceiro dos meus e-
mails, o representante da empresa com quem eu tentava tirar uma dúvida escreveu que não 
poderiam me vender aquele produto, pois (traduzindo livremente) “as regras de transporte 
proíbem embarque de produtos que contenham álcool”. Na última tentativa, recebo, enfim, a 
resposta solicitada quatro e-mails antes: sim, o produto deveria ser removido com água...  
 
Esse caso me lembrou como certas empresas estão longe de atingir a “compelling experience” 
de Scott Mckain. Expert em relacionamento com o cliente, esse consultor norte-norte-
americano explica nesses termos a compra ou contratação de serviço que transcende a mera 
transação comercial e cria uma “conexão” do cliente com a organização, “compelindo-o” a 
voltar a fazer negócios com ela.  
 
Barreiras, equívocos e falhas desse tipo ocorrem diariamente, em todo o mundo. Além de 
frustrar e irritar os consumidores, eles concorrem para estimular algo perigoso para as 
companhias – a infidelidade à marca. Elas gastam milhares de dólares com propaganda, 
pesquisas, cursos e tecnologias para “entender o consumidor”, ou chegar mais perto dele, 
geográfica e psicologicamente – mas descuidam de um canal simples e direto para conhecer 
melhor o cliente – o SAC.  
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